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Bestyrelsens beretning for året 2016 
 

Fokusområder 2017 
 

 

      
        
Endnu engang har vore medlemmer svedt for en god sag – denne gang som hjælp til 

opstart af forprojektet for en forhåbentlig snart kommende Multipark i Hillerød. 
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INDLEDNING 
 

Bestyrelsens beretning vil som sædvanlig indeholde det mere overordnede samt lidt af det, 

som Firmaidræt Hillerød er eller har været involveret i på den ene eller anden måde i løbet af 

det forgangne år – dette skulle derfor gerne give et pænt overblik over foreningens store 

aktivitetsniveau. 

 

Om 2016 har været et særligt år for firmaidrætten i Hillerød, vil vi lade medlemmerne om at 

afgøre, men vi kan konstatere, at 2016 medlemsmæssigt blev et meget positivt år for så vidt 

angår aktivitetsniveauet og dermed medlemstallet. 

Det indberettede medlemstal til CFR landede på 9.864 aktivitetsmedlemmer, og lægger vi 

dertil vores associerede forening (Styrk din Krop), så lander vi på et medlemstal, der hedder 

10.029 medlemmer, hvilket er rigtig flot. Men medlemstallet er desværre lidt mere nuanceret 

end som så – mere om det senere i beretningen. En ting ligger dog 100% fast: Ifølge CFR-

registreringen er Firmaidræt Hillerød den absolut største idrætsforening i Nordsjælland. 

 

En generalforsamling er normalt der, hvor man kigger tilbage – og det vil vi også gøre både i 

den skriftlige beretning og i den mundtlige beretning på selve generalforsamlingen. 

 

Men vi vil meget hellere kigge fremad – og selvom det er svært at spå om fremtiden, så har vi 

nogle ideer, der forhåbentlig kan fortælle os, i hvilken retning vi skal eller bør køre.  

 

Vi kan dog være sikre på en ting – nemlig at konkurrencen om motionisterne bliver skærpet og 

firmaidrætten har ikke mere ”eneret” på motion/idræt for ansatte på virksomhederne rundt om 

i Danmark. Det kommercielle marked stormer frem – og det gælder både de store 

fitnesskæder, konsulentfirmaer med tilbud om sundhedsforebyggelse og enkeltmandsfirmaer 

m/k, der tilbyder ”motion på arbejdspladsen”.   

 

Det vigtigt, at medlemmerne kommer med deres besyv om, hvordan I tror den ser ud, og 

hvilken retning foreningen skal køre i. Vi har derfor brug for din mening og ikke mindst dine 

gode ideer, hvis Firmaidræt Hillerød fortsat skal være en af Hillerøds mest innovative 

idrætsforeninger. Dette gøres kun ved at møde frem til generalforsamlingen. 

 

2016 har været et år med masser af aktivitet – ingen tvivl om det. I Firmaidrættens Hus, på 

petanquebanerne, i svømmehallen, på Grønnevang Skole, på kunstgræsbanen ved 

Firmaidrættens Hus og på skovstierne rundt i Hillerød har mange glade idræts- og 

motionsudøvere haft glæde af firmaidrættens mange tilbud.  

På ”elite-siden” kan vi med glæde konstatere, at det igen gav ”guld”medaljer ved Firmaidræt 

Open – denne gang i petanque, hvor Lars Pedersen vandt single A-rækken - tillykke til Lars. 

 

Men uanset udfordringer eller ej så har 2016 igen været et år med masser af entusiasme og 

engagement hos de mange frivillige ledere og instruktører, hvilket er en nødvendighed for, at 

foreningen kan eksistere. 

 

Tak for endnu et godt og aktivt år for firmaidrætten – vi ses til generalforsamling tirsdag den 

21. februar 2017 kl. 18.30 i Firmaidrættens Hus. 

 

 

 Peder Bisgaard, formand 

 

 



 

 

3 

Bestyrelsen 
 

Bestyrelsen så efter sidste generalforsamling således ud: 

 

Formand:    Peder Bisgaard  (Dansk Firmaidrætsforbund) 

Økonomiansvarlig:  Keld Olesen  (Hillerød Politi Idrætsforening) 

Idrætsansvarlig/næstformand: Henrik Lund  (Handelsbanken) 

Motionsansvarlig:  Susanne Nørgaard (uden firmatilknytning) 

Bestyrelsesmedlem:  Mads Søndergaard (Niras) 

Suppleant:   Tina Jensen  (Handelsbanken) 

   

Der har i 2016 været afholdt i alt 10 bestyrelsesmøder, hvor de besluttede fokusområder har 

været pejlemærker for årets arbejde, men hvor der også skulle tages beslutning om pludselig 

opståede udfordringer eller tilbud.  

 

Et af fokusområderne hed ”Fælles forening – fælles ansvar”, der implicit også omhandlede 

foreningens økonomi – og ikke mindst en fælles forståelse for, at foreningen har en fælles 

økonomi. 

En stram økonomiske styring kombineret med nogle positive aktivitetstal på enkelte områder 

har betydet, at vi endte året med et flot bruttooverskud på ca. 140.000 kr., hvorfra vi skal 

fratrække vore afdragsforpligtelserne i forbindelse med vores gæld/lån i Dansk 

Firmaidrætsforbund – det betyder, at vi ender vi med et nettooverskud på ca. 80.000 kr.  

Med til den positive historie hører også, at vi i år har afviklet både vores ”private” gæld samt 

kassekreditten. 

 

Men der har også været arbejdet intenst med fokusområderne ”Xtreme Mandehørm” og 

”Foreningsudvikling” - af forskellige årsager. Derimod må vi erkende, at der på fokusområdet 

”Synlighed” ikke har været meget synlighed (!) på.   

 

Ud over den interne mødeaktivitet har bestyrelsen også været aktive deltagere i 

forbundsmøder, regionale møder, møder i Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) samt 

møder med kommunale instanser af forskellig art – mange af møderne godt suppleret af 

sportschef Kjeld Myhre. 

 

Vi havde med bestyrelsesudskiftningen sidste år håbet på lidt mere ”arbejdsro”, men desværre 

skal vi på den igen, idet Henrik Lund af arbejdsmæssige årsager er nødsaget til at stoppe i 

bestyrelsen. Vi har været rigtig glade for Henriks indsats og ikke mindst nysyn på mange ting, 

og heldigvis fortsætter Henrik som fodboldansvarlig. 

Det blev i denne omgang således kun til 2 år i bestyrelsen, men vi håber, at Henrik på et 

senere tidspunkt får mere tid og kan vende tilbage. Foreløbig siger vi tak til Henrik for et 

fortrinligt samarbejde og ønsker ham held og lykke i det civile liv. 

 

Bestyrelsen har i skrivende stund ingen ny kandidat, men der arbejdes på, at der senest på 

generalforsamlingen kan præsenteres en ny bestyrelseskandidat. 

 

  

Fokusområder 2016  
 

Sidste års godkendte satsningsområder har som nævnt tidligere været gennemgående 

arbejdspunkter for bestyrelsen i 2016. Ikke alle mål er blevet nået, hvilket skyldes forskellige 

omstændigheder beskrevet i den efterfølgende statusopgørelse. 

 

De 4 fokusområder for 2016 var: 

 Xtreme Mandehørm 

 Foreningsudvikling - Plan 2017       

 Synlighed  

 Fælles forening – fælles ansvar 
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Xtreme Mandehørm  

Xtreme Mandehørm blev for sidste gang afviklet i regi af Dansk Firmaidrætsforbund, og derfor 

skulle Firmaidræt Hillerød tage stilling til, om foreningen i fremtiden ville være arrangører med 

de risici men også muligheder, dette ville indebære. 

Den største risiko er uden tvivl på den økonomiske side, men det er også der, hvor der er 

muligheder for at gøre ”en god forretning”. Desværre var årets deltagerantal ikke så 

opløftende – det faldt med næsten 900 deltagere og endte på 1200, som dog stadig gør løbet 

til Danmarks største mandeløb. Det betyder, at løbet med en 20% nedgang til næste år har 

nået break-even. Dette fordi der er nogle store faste omkostninger (telt, forhindringer m.m.), 

som ikke kan nedjusteres nævneværdigt ved nedgang i deltagerantallet. 

Den største udfordring er og bliver etableringen af en styregruppe bestående af nogle 

nøglepersoner med ansvar for nogle klart definerede ansvarsområder (rute, telt, plads 

markedsføring m.m.), således at sportschef Kjeld Myhre ikke står med det hele, men alene har 

det overordnede ansvar.   

Derudover vil vi ikke – på sigt – kunne få stillet forbundssupport (konsulenthjælp mm.) til 

rådighed i samme omfang som tidligere, da forbundet som udgangspunkt ”kun” ejer konceptet 

og står for de landsdækkende sponsorer, præmier og generel markedsføring.  

Kort sagt betyder det, at ansvaret og forberedelserne fremover skal bæres af flere frivillige 

hænder.  

Omvendt er bestyrelsen overbeviste om, at en lokal overtagelse betyder mere frihed til at 

ændre i konceptet, større mulighed for lokale sponsorer, nemmere lokal markedsføring m.m. 

Og med en evaluering, hvor 93% af de adspurgte svarede, at de gerne deltager igen til næste 

år, så er der stadig et potentiale for løbet. 

Samtidig vil en udvidelse af løbet med eks.vis et ”Ladies Mud-Race” uden tvivl kunne skabe 

bedre økonomi, da man i så fald vil kunne genbruge bl.a. dele af ruten. 

Alt i alt var ca. 180 frivillige engageret i Xtreme Mandehørm og fra Firmaidræt Hillerøds side 

af, stillede vi gennem foreningens netværk med ca. 100 frivillige.  

Konklusionen blev, at bestyrelsen er klar til at overtage dette ansvar og risiko, men på visse 

betingelser – bl.a. at Dansk Firmaidrætsforbund stiller Kjeld Myhre til rådighed i min. 150 

timer i 2017, og at vi får rådighed over alle rekvisitter, der pt. opbevares på et lager i 

Gadevang. Samtidig kræver det, at en styregruppe er på plads senest medio februar 2017. 

Fokusområdet er således nået, men implementeringen vil fortsætte i 2017. 

Foreningsudvikling – Plan 2017 

Bl.a. som følge af overvejelserne i forbindelse med førnævnte fokusområde har der været 

arbejdet sideordnet med fokusområdet vedr. foreningsudvikling – også fordi bestyrelsen 

fortsat ser et potentiale og store muligheder for afvikling af events for derigennem dels at 

skabe synlighed om foreningen men også skabe en bedre og mere langsigtet økonomi.  

Efter sommeren meddelte Lene Brokholm Nielsen, at hun ønskede at fratræde som bogholder, 

hvorved der så opstod en ny situation. 

Med udgangspunkt i en overtagelse af Xtreme Mandehørm og andre nye tiltag, der både vil 

belaste vore frivillige men ikke mindst på kontoret, har bestyrelsen derfor arbejdet med flere 

forskellige modeller, men er på grund af sportschef Kjeld Myhres sygemelding blevet slået lidt 

tilbage til start. 

Når der er kommet lidt mere klarhed om Kjelds situation, vil bestyrelsen igen kigge på en evt. 

fremtidig organisering. Indtil da vil bestyrelsen fokus være på den daglige drift.  
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Vi kan derfor her konstatere, at målet ikke er nået – der vil blive arbejdet videre med 

fokusområdet i 2017. 

Fælles forening – fælles ansvar 

Firmaidræt Hillerød er en stor forening med en bred vifte af tilbud og dermed en række 

frivillige ledere, instruktører og aktive med forskellige interesseområde – men fælles for alle 

burde være fællesskabet omkring foreningen. 

Derfor er det et vigtigt fokusområde, da en forening ikke kan eksistere uden frivillige – uanset 

hvor meget frivillig man er. Det at være frivillig i Firmaidræt Hillerød skal styrkes, og derfor 

skal området prioriteres.  

Med inspiration fra en idrætsforening i Skævinge, der havde oprettet ”Klub Frivillig” fremlagde 

vi nogle tanker på sidste generalforsamling, spurgte jer om ideer og nedsatte en 

arbejdsgruppe, der arbejdede videre med ideen. Arbejdsgruppen kom hurtig frem til den 

konklusion, at det var vigtigt at få belyst behov og muligheder ved at spørge medlemmerne, 

og derfor skulle der udarbejdes et spørgeskema.  

Der arbejdes stadig på skemaet, og opgaven er desuden blevet lidt mere kompliceret, da et af 

arbejdsgruppens medlemmer (John Back Hansen) af arbejdsmæssige årsager er flyttet til 

Holland. Men Susanne Nørgaard fra bestyrelsen arbejder videre med opgaven. 

I forbindelse med både budget 2016 og 2017 har bestyrelsen inddraget udvalgene mere aktivt 

i budgetfasen og bl.a. afholdt et fælles afsluttende budgetmøde. Der har været stor forståelse 

for at foreningen har en fælles økonomi, og dette har ikke mindst været medvirkende til 

dengode og solide økonomi, som vi har oparbejdet de senere år. 

Så vi kan her sige, at målet er delvis nået – og at der arbejdes videre i 2017. 

Synlighed 

Vi må konstatere, at der af forskellige årsager ikke har været den fornødne luft i bestyrelsen til 

at arbejde nok med dette område. Der er dog blevet lavet et ”salgskatalog” som desværre 

endnu ikke er helt færdigudviklet. 

Der sker dog hele tiden en udvikling på dette område – ikke mindst de sociale medier er under 

konstant udvikling. Derfor er det et område, som vi ikke må slippe og derfor vil der i 2017 

blive forsøgt, at have (mere) fokus på området.  

 

Målet er helt klart ikke nået og vil derfor fortsætte i 2017 

 

 

Udvalgene og de frivillige ledere/instruktører 
 

Foreningens faste stab af frivillige bestyrelses- og udvalgsmedlemmer ligger p.t. på ca. 30 

personer m/k. Derudover har vi ydermere tilknyttet mere end 40 instruktører og medhjælpere 

inden for linedance, stavgang, svømning samt i de fleste motions- og fitnessaktiviteter. 

Instruktørerne udøver deres instruktion på forskellig vis mht. honorering – nogle er 100 % 

frivillige, andre får skattefri omkostningsgodtgørelse og andre er ”almindelig” lønnet. 

  

Nogle er særdeles aktive hele året rundt, andre har "sæsonprægede" opgaver, men 

kendetegnende for alle er, at de tager netop deres udvalgsarbejde og instruktørarbejde meget 

seriøst til gavn for Firmaidræt Hillerød. 

Der er for de flestes vedkommende tale om frivilligt arbejde uden egentlig honorering men 

alene som skattefri omkostningsgodtgørelse, og derfor er det vigtigt, du også positivt 

tilkendegiver, når et udvalg og/eller instruktører har gjort et godt stykke arbejde.  

 

Husk at det ikke koster noget at sige tak - men det luner utrolig meget at modtage et 

skulderklap i ny og næ. Frem for alt skal man huske på, at de mange instruktører og frivillige 

er med til, at du, dine kollegaer, venner eller familie får nogle gode oplevelser i årets løb.  
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Der skal derfor lyde en stor og varm tak til alle udvalgsmedlemmer, instruktører m.m. for den 

store indsats, som der gøres i årets løb. Det er ikke mindst disse personers fortjeneste, at 

Firmaidræt Hillerød hører til ”eliten”, når vi taler om innovative foreninger i Hillerød. 

 

De forskellige idrætter/aktiviteter er fortsat fordelt på 2 personer – nemlig den 

idrætsansvarlige Henrik Lund, som overordnet har ansvaret for de traditionelle idrætter og den 

motionsansvarlige Susanne Nørgaard, der overordnet har haft ansvaret for de mere 

motionsprægede aktiviteter samt events. 

 

 

Generelt om idrætterne og motionsaktiviteterne 
 

Firmaidrætten i Hillerød har siden opstart i 1983 altid været kendetegnende med et stort 

aktivitetsniveau med en bred vifte af forskellige aktiviteter lige fra de traditionelle idrætsgrene 

som fodbold, håndbold, volleyball etc. og over til de mere ”moderne” og fitnessprægede 

aktiviteter, som vi kender i dag fra Firmaidrættens Hus i form af pilates, pumptræning og ikke 

mindst indendørs cykling (spinning). Ind imellem har vi de mere ”stille” aktiviteter som yoga, 

stavgang, petanque og dart. 

 

Igennem foreningens mere end 33 års levetid har der formentlig været udbudt mere end 100 

forskellige aktiviteter – nogle har været med helt fra start og tilbydes stadig, og andre er lige 

”poppet” op.  

 

Kendetegnende ved foreningen er, at den altid har været innovativ og dermed aldrig været 

bange for at starte en ny aktivitet op, hvis man havde nogle, der troede på ideen og ville tage 

ansvar. Samtidig er strukturen således, at man både kan oprette men også nedlægge en 

aktivitet uden at der er ”bindende” juridiske restriktioner (vedtægter), der skal følges. 

 

Der hersker ingen tvivl om, at nogle af de traditionelle aktiviteter har det svært – ikke mindst 

fodbold. Men da fodbold er det, det hele startede med og stort set er eneste tilbageværende 

holdsport, er bestyrelsen stadig villig til at gå langt for at fastholde fodbold som en aktivitet. 

Desværre har flytningen af fodbolden til FrederiksborgCentrets nye kunstgræsbane ved siden 

af Firmaidrættens Hus endnu ikke givet pote, men vi kæmper ufortrødent videre. 

 

For motions- og fitnessaktiviteternes vedkommende er kunsten hele tiden at tilbyde det, som 

de nuværende medlemmer er glade for og samtidig være klar til at tilbyde det nye, der 

”popper” op – men vi savner helt klart en ny ”zumba bølge”. Foreløbig er det kun indendørs 

cykling (spinning), der kan hamle op med zumba bølgen – men måske kommer der en ny 

bølge i form af ”Rigtige Mænd”? 

 
 

Idrætsafdelingen 
 

De traditionelle idrætter har det svært – ikke bare i firmaidrætten men generelt. På landsplan 

kan man se, at både håndbold og badminton ”bløder”, hvilket måske er en af årsagerne til, at 

netop disse 2 idrætter ikke mere er på programmet – ud over træningstimer i badminton. 

 

Alligevel kan vi konstatere et ganske tilfredsstillende år for idrætten under Firmaidræt Hillerød, 

hvor vi ud over udlån af baner til badmintontræning også udbyder dart, fodbold, golf og 

petanque.  

Alle udvalg beretter om en tilfredsstillende sæson med stabil tilslutning, gode turneringer og 

andre positive tiltag.  

 

Petanque er en helårssport … for nogle. Der har udover de løbende turneringer også været 

afviklet 9 stævner i 2016. Og for alle turneringer/stævner gælder det, at det også skal være 

hyggeligt, og derfor arrangeres der både grillaften og pakkeleg til jul. 
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Rent sportslig var højdepunktet uden tvivl Lars Pedersen mesterskab i Firmaidræt Open samt 

2. pladsen i triple til Inge Larsen, Peter Grosen Rasmussen og Helle Mose Sørensen ved 

samme stævne. Tillykke med de flotte resultater. 

 

Dart er aktivitetsmæssigt gået frem i det forløbne år – bl.a. fordi afdelingen har formået at 

fastholde nye spillere. 

Igen var årets højdepunkt Hillerød Open i dart, hvor 73 spillere fra Sjælland fyldte 

Firmaidrættens Hus lørdagen op til uge 7. Stævnet var som sædvanlig meget vellykket og der 

er derfor allerede udsolgt til 2017-stævnet. 

Derudover har dartafdelingen afviklet 2 andre interne stævner i Firmaidrættens Hus. 

 

Golf gennemførte for 4. gang en løbende turnering på par 3 banen på Hillerød Golfklub. 16 

deltagere kæmpede sig igennem 8 søndage, hvor der efter hver runde var præmier til de 3 

bedste. Turneringen vil blive gentaget i 2017. 

 

Fodbold gennemførte for første gang udendørs turneringen på den nye kunstgræsbane ved 

Firmaidrættens Hus med nogenlunde samme deltagende hold som året forinden.  

Indendørs turneringen får stadig ros, men der er desværre også stadig en nedadgående 

deltagerfrekvens, så her vil der til efteråret være et nyt set-up for at øge deltagerantallet. 

ES Cup blev for 3. gang afholdt i Hillerød og igen med stor succes. Antallet af hold steg fra 14 

til 23 og det var igen en sjov fodbolddag med godt humør og god PR for Firmaidrætten. 

  

Der skal herfra lyde en stor tak til alle udvalgsmedlemmerne for indsatsen i 2016.  

 

 

Motionsafdelingen 
 

Motionsafdelingen dækker generelt over alle aktiviteter under Firmaidræt Hillerød, hvortil der 

traditionelt ikke er en turnering samt de eventbaserede aktiviteter som Xtreme Mandehørm, 

Bike & Run m.m. 

 

2016 har igen budt på mange aktiviteter – nye er kommet til, andre har ikke været på 

programmet grundet faldende tilslutning, nogle er ”poppet op” igen, men en stor del 

fortsætter, som de har gjort gennem adskillige år.  

 

Der skal ikke herske tvivl om, at konkurrencen om motionsformer og motionssteder i Hillerød 

by er mangfoldig, hvilket vi – inden for nogle af vores aktiviteter – har oplevet at være 

udfordret på mht. antal tilmeldte.  

 

Heldigvis har vi et godt netværk til skoler, virksomheder, kommunen m.fl., så vi også har 

muligheden for at tilbyde enkelt-aktiviteter, som f.eks. teambuildings dage, og kan fylde vores 

dejlige hus med masser af glade udøvere.  

 

Motionsaktiviteter i Firmaidrættens Hus er et vigtigt område i motionsafdelingens virke.  

Af nye aktiviteter i 2016 skal især fremhæves Rigtige Mænd holdet, som er motion for ”voksne 

mænd”. Fælleskabet er en af hovedelementerne, når der trænes - men det skal være så sjovt 

som muligt og deltagerne har lov til at sprede noget god mandehørm. 22 alfahanner tog 

udfordringen op og træningen har givet flotte resultater med store vægttab. Det er blevet så 

stor en succes, at instruktør Lene Vincent Pedersen har fået assistance af Kirsten Wolf 

Pedersen. 

 

Men derudover har der også været tilfredsstillende tilslutning til de fleste af vore mange tilbud, 

der er blevet tilbudt – mere end 25 forskellige aktivitetstilbud blev det til i 2016 – men ingen 

tvivl om, at indendørs cykling (spinning) stadig er det store hit med mere end 200 deltagere i 

årets løb. Det kan også mærkes på cyklerne, som er godt slidte. Derfor er det store mål også 

at få udskiftet om ikke alle så i hvert fald en stor del af cyklerne i løbet af 2017-sæsonen. 
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Juleaktiviteterne i Firmaidrættens Hus, hvor instruktørerne instruerer gratis, havde deltagelse 

af ca. 175 deltagere og gav et overskud på ca. 8000 kr., som blev doneret til Hillerød 

Multipark, som arbejder på at få en multipark til streetaktiviteter op at stå i Hillerød. Vores 

donation var således den første officielle ”private” donation til projektet. 

 

Svømning har i 2016 været en sæson hvor vi har sagt, og skal sige farvel, til et par af vores 

”mangeårige” instruktører, men heldigvis er det lykkedes at ansætte nye, som vil kunne fylde 

pladserne ud på bedste vis.  

Forrige sæson oprettede vi et nyt hold – crawl for voksne – og også i år har vi oprettet et nyt 

”begynderhold for voksne”. Dette viser at interessen for svømning er stigende blandt netop 

voksne. Denne tilgang kompenserer til dels for en lille nedgang vi har haft på børneholdene. 

Afdelingen største udfordring er dog, at vi mangler en formand, der vil tage sig af vore mange 

instruktører, sørge for at de kommer på kursus, kommer med nye ideer etc. Kender du en eller 

sidder du allievel ved bassinkanten og kigger medens poderne svømmer, så send en mail eller 

giv os et ring.   

 

Stavgang ”går” sin vante gang med ture fra Batzkes Bakke hver mandag og onsdag 

formiddage, hvor der stadig er pæn tilslutning og med ture fra Firmaidrættens Hus hver 

tirsdag aften året rundt. 

 

Linedance kæmpe hårdt for at holde på medlemmerne. Ingen tvivl om, at de mange andre 

dansetilbud af forskellig art er en stor konkurrent for Linedance. Der danses stadig på 3 hold 

med 2 hold i Firmaidrættens Hus og et hold på Grønnevang Skole.  

Fredagsdans har igen i 2016 været afholdt med tilfredsstillende tilslutning fra dansere i 

Nordsjælland, ligesom juledansen også blev afviklet med flot tilslutning. 

Men vi kommer ikke uden om, at Linedance under Firmaidrætten skal nytænkes. 

 

Events er et stort og nyt fokusområde, som i fremtiden kun vil vokse sig større og større. Det 

gælder bare om at finde det, som befolkningen gerne vil deltage i.  

I 2016 leverede Firmaidræt Hillerød igen frivillige hjælpere til Xtreme Mandehørm og fremover 

har foreningen det fulde ansvar for dette kæmpe arrangement.  

Bike & Run blev i 2016 igen en stor succes – ikke med rekorddeltagelse men med et 

velgennemført arrangement med mange glæde løbere og cyklister. Vi har i Hillerød fundet et 

rigtig godt afviklingsset-up, hvor deltagerne hygger sig og det vil vi bygge videre på i 2017.   

 

 

Næsten 10.000 medlemmer = Nordsjællands største idrætsforening 
 

Medlemstallet er altid spændende – mange medlemmer giver smil hos bestyrelsen og ikke 

mindst hos den økonomiansvarlige, og det bør det derfor give med resultatet af 2016 

medlemsregistreringen. 

 

Firmaidræt Hillerøds officielle medlemstal (opgivet til CFR) er på næsten 10.000 

aktivitetsmedlemmer, hvilket er både det absolut største medlemstal i foreningens historie, 

men så absolut også Nordsjællands største idrætsforening. 

  

Helt nøjagtig er Firmaidræt Hillerød nu registreret med 9.864 aktivitetsmedlemmer, hvilket er 

hele 4017 flere medlemmer end i 2015 eller omregnet en stigning på hele 41%. Til dette tal 

skal ydermere tillægges 165 medlemmer fra ”Styrk din Krop”, som er associeret til Firmaidræt 

Hillerød, men som i CFR-systemet skal indberettes særskilt.  

Det samlede medlemstal overfor Dansk Firmaidrætsforbund er således 10.029 aktivitets-

medlemmer – et medlemstal vi er ganske godt tilfredse med. 

 

Men ……. det er dog således, at ikke alle 10.029 medlemmer har dyrket en aktivitet direkte 

udbudt af Firmaidræt Hillerød, idet vores medlemsregistrering er inddelt i 4 grupperinger: 
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 A-medlemmer (1.270) er medlemmer der deltager i Firmaidræt Hillerøds egne 

aktiviteter (fodbold, dart, petanque, svømning, linedance, spinning, yoga etc.) – dette 

er et mindre fald på 112 aktive siden sidste år primært i svømning og fodbold. 

 B-medlemmer (2.030) er medlemmer, der alene deltager i firmaklubbernes 

(virksomhedernes) interne aktiviteter (Trimmeren, ATP, Politiet, Niras etc.) – dette er 

også en anelse under 2015-niveauet. 

 C-medlemmer (6.564) er Erhvervsskolernes elever, der deltager i Dansk 

Firmaidrætsforbund aktiviteter på skolerne (SOSU, Handelsskolen K-Nord etc.) –dette 

er mere end en fordobling i forhold til sidste års niveau, hvilket skyldes tilgang af især 

Esnord (Hillerød Tekniske Skole). 

 D-medlemmer (165) er medlemmer i associerede foreninger under Dansk 

Firmaidrætsforbund (Styrk din Krop). 

 

For god ordens skyld skal det igen præciseres, at Firmaidræt Hillerøds medlemsopgørelse er 

100% i overensstemmelse med Danmarks Idrætsforbunds (DIF), DGI’s og Firmaidrættens 

fælles optællingskriterier til Det Centrale Foreningsregister (CFR). 

 

I forhold til kommuneindberetningen har Hillerød Kommune valgt IKKE at bruge CFR-

registreringen, og derfor er det A-medlemmerne, der er det ”officielle” kommunale tal. 

  

Kigger vi på de enkelte aktiviteter udbudt af Firmaidræt Hillerød for A-medlemmerne, er ”Top 

5” stadig de samme aktiviteter, men i år i en noget ændret rækkefølge: 

 

 Svømning inkl. Aqua gymnastik 252 aktive (- 44) 

 Cykling indendørs  218 aktive  (+20) 

 Fodbold inde og ude  213 aktive (-157) 

 Linedance   103 (+1) 

 Petanque   101 (- 2) 

 

I forhold til kønsfordelingen er der registreret 640 aktive mænd og 630 aktive kvinder. Vi kan 

således fortsat konstatere, at firmaidrætten er både for mænd og kvinder. 

Af den samlede A-medlemsskare er der 276 aktive under 25 år – svarende til 20,5%. 

 
 

Firmaidrættens Hus  
 

Firmaidrættens Hus nu har eksisteret i snart 9 år, og er stadig Hillerøds flotteste foreningshus 

– ingen tvivl om dette. Men den begyndende slidtage kan mærkes i dagligdagen. 

Vi forsøger at holde huset i en fin stand så godt, som det nu er muligt – ikke mindst fordi vi 

sætter en ære i, at vore medlemmer føler sig godt til rette. 

I løbet af sommeren har gulvet i salen fået en længe tiltrængt ”let slibning og lakering”, som 

primært var nødvendig i den ende, hvor der spinnes.  

  

Desværre gik vores stationære projektor i salen til storskærmen ned, men heldigvis kunne 

sidste års ”husleje” fra svømmeklubben (nemlig en projektor) monteres, så ombytningen 

kunne ske uden udgifter.  

 

Opmagasinering af foreningens materiel er hele tiden en udfordring, og derfor har den 

indkøbte container været en stor hjælp. I løbet af året fik vi skik på indretningen af 

containeren, så nu fungerer den 100%.  

 

Varmeanlægget kører som det skal – men desværre får vi nok aldrig den varme, som vi kunne 

ønske os. Specielt er det en udfordring i mødelokalet på kolde dage.  

I løbet af året har der også været nogle problemer med den automatiske skydedør, og pt. 

arbejdes der på en evt. udskiftning. Da det tilsyneladende er en ikke ubetydelig økonomisk 

udgift, og det efter vores opfattelse ikke hører under foreningens vedligeholdelsespligt, tager 
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det tid med en afgørelse –indtil da må vi klare os med de periodevis ”driftsforstyrrelser” i 

adgangsforholdene. 

 

Vi har i 2016 heldigvis været forskånet for både indbrud og graffiti – lad os krydse fingre for, 

at det heller ikke sker i 2017.  

Desværre ser vi stadig enkelte ”indbrud” i de parkerede biler, medens ejerne er enten i 

Firmaidrættens Hus eller Tenniscenteret. Så lad være med at efterlade synlige tasker m.m. i 

bilerne – lås det inde i bagagerummet eller tag det med ind i omklædningen. 

 

Skulle vi have et ønske om huset, så er det, at cafeen måske kunne blive mere hyggelig at 

være i. Men om det kræver lidt mere ”hygge-møblement”, en bordfodbold eller ??? – ja, det 

ved vi ikke, men det mest nærliggende er nok at spørge brugerne, så hvad siger I? 

 

Men det ligger fast, at bestyrelsen stadig har et ønske om en udvidelse af huset – en udvidelse 

med nye (kvinde)omklædningsfaciliteter, flere lagerrum og faste lokaler til henholdsvis 

spinning og kredsløbsmaskiner. Dette anlægsønske har vi fremsendt til HSI og dermed som et 

”input” til de kommunale budgetforhandlinger til 2016. HSI prioriterede det sidste år som nr. 1 

– måske fordi foreningen (igen) gerne vil påtage sig et økonomisk medansvar i en udvidelse. 

Desværre fandt det ikke indpas i budget 2017, men vi har selvfølgelig fastholdt vores ønske i 

forhold til kommunens budget 2018 - 2021. 

 

 

Sportschefen  

 

Firmaidræt Hillerød har som en af de få foreninger i Hillerød en ansat sportschef, som dels har 

ansvaret for driften af Firmaidrættens Hus samt for vore motionsaktiviteter – og her primært 

aktiviteterne i Firmaidrættens Hus. Kjeld Myhre har været sportschef stort set siden 

Firmaidrættens Hus åbnede i 2008, og det har foreløbigt været 8 år med fuld fart på. 

Ingen tvivl om, at Kjeld Myhre har været stærkt medvirkende til at sætte kursen for det høje 

aktivitetsniveau, der er i Firmaidrættens Hus – men det er og har også været bestyrelsens 

intention og vision, at Firmaidrættens Hus skulle ”summe af aktivitet fra morgen til aften”. 

Dette kan kun ske med ansættelse af en lønnet sportschef, da arbejdet ikke kan udføres på 

frivillig basis. 

 

Ikke mindst Kjeld Myhres store netværk har været medvirkende til, at vi hele tiden har 

engagerede og dygtige instruktører – både lønnede og frivillige. 

Vi kan konstatere, at det er et udfordrende job med mange gøremål at være sportschef i 

Firmaidræt Hillerød, og derfor arbejdes der i øjeblikket på en omorganisering af de mange 

arbejdsopgaver, der i dag ligger på sportschefens skuldre.  

 

Der er bl.a. inden for de seneste år kommet meget fokus på events – dels fordi det er det, 

befolkningen ønsker frem for lange turneringer, og dels fordi der for foreningen er økonomi i at 

afvikle bestemte former for events.  

Ud over de daglige motionsaktiviteter har Kjeld Myhre derfor også ansvaret for både Bike & 

Run Stafetten og Xtreme Mandehørm, hvor foreningen indtil 2016 til sidstnævnte event ”kun” 

skulle stille med frivillige på selve afviklingsdagen, da arrangementet var Dansk 

Firmaidrætsforbunds.  

 

Fra 2017 er det fulde ansvar for afviklingen af Xtreme Mandehørm nu Firmaidræt Hillerøds og 

her kommer Kjeld Myhre med sin erfaring fra de tidligere år til at spille en stor rolle – om end 

mange af opgaverne fremover bliver fordelt på andres skuldre. 

 

I efteråret indgik Dansk Firmaidrætsforbund en aftale med DR om afvikling af et 

landsdækkende Rigtige Mænd løb den 24. maj 2017 og Hillerød er selvfølgelig med – så også i 

dette løb får Kjeld Myhre et stort ansvar, men igen – forhåbentlig - bakket op af foreningens 

mange medlemmer. 
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Kontoret (administrationen)  
 

Firmaidræt Hillerød er en af de få foreninger i Hillerød, der har ansat personale til at klare 

dagligdagens administrative byrder for vore frivillige ledere og instruktører – en ordning som vi 

har haft i rigtig mange år, og som med årene er blevet udvidet fra ”ren” bogholderi og 

administrativt arbejde til at omfatte en decideret foreningsmedarbejder og sportschef.  

 

Bogholder Lene Brokholm Nielsen har arbejdet 5 timer om ugen, foreningsmedarbejder Michael 

Dam har været på kontoret 15 timer om ugen og sportschef Kjeld Myhre er tilknyttet 

foreningen 20 timer om ugen. 

 

2016 var året, hvor vi langt om længe kunne introducere en ”indkøbskurv” i forbindelse med 

vores betalingssystem via hjemmesiden. Selvom det har haft en indkøringsperiode og der ind i 

mellem har været fejl i betalingssystemet (senest i forbindelse med juleaktiviteterne) så er det 

en lettelse i dagligdagen med det nye system.  

Lene Brokholm Nielsen har været en del af dette udviklingsarbejde, og derfor har vi også 

været med til at påvirke udviklingen af systemet. 

  

I 2016 blev kontoret begunstiget af en ny kopimaskine – med venlig donation fra TMC-fonden. 

 

Kontoret har også i år været primus motor i forbindelse med aktivitetsdage afholdt for 

forskellige uddannelsesinstitutioner og kommunale afdelinger – bl.a. det nye Sundhedscenter.  

Alle events har fået stor ros fra deltagerne. 

 

Ud over sportschef Kjeld Myhre, foreningsmedarbejder Michael Damm og bogholder Lene 

Brokholm Nielsen er Tommy Märcher stadig tilknyttet som frivillig administrativ medarbejder. 

Og rengøringen af huset varetages af Lene Vincent Pedersen. 

 
 

Hjemmeside og Facebook   
 

Hjemmeside www.firmaidræt-hillerød.dk: Udviklingen på hjemmesidemarkedet går 

stærkt – så stærkt, at vi de sidste par år har følt os overhalet, men den 11. april 2016 gik vi i 

luften med Dansk Firmaidrætsforbunds nye hjemmesidesystem. Et system der havde været 

længe ventet og et system, som vi selv havde været med til at udvikle.  

Vi har nu en superflot hjemmeside, der arbejder sammen med Supernova, stævneplanner og 

et tilmeldingssystem (inkl. indkøbskurv), og hvor Nyhedsbrevet nu er en integreret del af 

systemet. Den nye hjemmeside har ligeledes give kontoret nogle administrative fordele, som 

gør hverdagen nemmere.  

Michael Damm har her været den store primus motor i omlægningen af vores egen 

hjemmeside – tak til Michael. 

 

Facebook: Dette sociale medie bliver mere og mere udbredt at bruge blandt vore medlemmer 

og andre ”følgere”. Vi arbejder løbende med at bruge mediet – ikke mindst i 

markedsføringsøjemed men har hele tiden opmærksomheden på, at det er ikke alle, der 

bruger dette medie.  

På sidste generalforsamling forsøget vi at ”fremprovokere” likes nr. 1000, da vi var tæt på – 

det lykkedes ikke, men denne milepæl har vi rundet i 2016, så der er rigtig mange, der følger 

os på dette medie. 

 

 

Kommunikation, markedsføring og presse 
 

Med en forening af Firmaidræt Hillerøds størrelse og ikke mindst en forening med så mange 

aktiviteter, der hele tiden skifter, er det et must hele tiden af have fokus på kommunikationen 

til både foreningens medlemmer og potentielle medlemmer men også ”internt” med de mange 
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udvalgsmedlemmer og instruktører. Vi bestræber os derfor hele tiden at være opdaterede med 

de digitale muligheder, som der findes og synes, at vi er ganske godt med. 

 

Vi sender stadig jævnligt et Nyhedsbrev til mere end 500 modtagere om alle de nye og 

aktuelle ting, der sker i foreningen. Der vil til stadighed blive arbejdet på at udvikle 

Nyhedsbrevet, så det hele tiden fremstår som spændende læsning og ikke bliver opfattet som 

”SPAM”. 

 

Aflysninger var også i 2016 et irritationsmoment for alle parter. Vores SMS aflysningssystem 

er guld værd, og det er vores indtryk, at medlemmerne er glade for systemet – selvom 

aflysninger altid er ”trælse”. 

Heldigvis er det vores indtryk, at aflysninger er begrænsede og at deltagerne tager disse på en 

positiv måde – så tak til medlemmerne for tålmodigheden.  

 

I dagligdagen har vi et godt og positivt samarbejde med pressen – både Frederiksborg Amts 

Avis og Hillerød Posten. Vi oplever, at man begge steder altid tager positivt imod vore 

pressemeddelelser, og vores ”optagelsesprocent” er derfor meget tæt på 100%. Derudover har 

vi også oplevet en stigende egeninteresse fra begge mediers side af – man er kort og godt 

begyndt at spørge efter ”nyheder fra firmaidrætten”, hvilket må siges at være ret interessant.  

 

Vi er tilknyttet forskellige netværk – bl.a. delvis via erhvervsforeningen C4 og gennem 

sportsnetværket i HGI Fodbold, men desværre har vi stadig ikke haft mulighed for at 

”markedsføre” os godt nok i dette netværk. Det er noget, vi i fremtiden både vil og skal 

prioritere. Det er her, vi har indgangen til de mange virksomheder i Hillerød og omegn. 

 

Vi har også i 2016 bidraget med minimum 2 sider stof om Firmaidrætten og vore aktiviteter i 

FrederiksborgCentrets husstandsomdelte F-magasin.  

Også Dansk Firmaidrætsforbunds magasin ”Firmaidræt” bringer ofte artikler fra foreningens 

mange nye tiltag. 

 
 

Hillerød Kommune / Folkeoplysningsudvalget / HSI 
 

I dagligdagen har vi et godt samarbejde med Hillerød Kommune, og det er vores indtryk, at 

Hillerød Kommune har stor respekt for det arbejde og de tilbud, som Firmaidræt Hillerød står 

for. 

 

I 2016 åbnede kommunens Sundhedscenter som en del af FrederiksborgCentret og dermed 

også ”nabo” til Firmaidrættens Hus.  

Det har bevirket, at Sundhedscentret dels har valgt at afvikle nogle temadage i Firmaidrættens 

Hus og dels har fået øjnene op for evt. samarbejdsmuligheder både i forbindelse med 

hverdagsopgaverne (kerneopgaverne) men også i forbindelse med andre ”sjove ting” med 

fokus på sundheden – senest i forbindelse med Rigtige Mænd løbet 2017. 

Vi tror derfor på, at 2016 har været kimen til et kommende tættere samarbejde med Hillerød 

Kommune på især sundhedsområdet. 

 

Det er stadig efter folkeoplysningslovens bestemmelser Firmaidræt Hillerød på lige fod med 

alle andre idrætsforeninger tildeles hal- og banetider samt medlemstilskud.  

Når vi taler om kommunale hal- og banetider drejer det sig reelt kun om tider til badminton, 

linedance og fodbold. Badminton har i lighed med tidligere tildelt træningstid på Grønnevang 

Skole, afd. Jespervej (tidligere Kulsvierskolen) og Linedance har tider på scenen på 

Grønnevang Skole, afdeling Østervang – et sted, som man desværre stadig ikke er så glade 

for, da det ikke er særlig centralt.  

 

Udendørs fodbold foregik i 2016 for første gang på FrederiksborgCentrets kunstgræsbane. Det 

har været et længe ventet ønske at få fodbolden ”hjem”, og det er nu lykkedes og så endda på 
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kunstgræs. FIF Fodbold er den anden bruger om sommeren på banen, men dette samarbejde 

har fungeret uden problemer. 

Indendørs fodbold foregår i FrederiksborgCentret (Trollesmindehallen), og her foregår 

tildelingen af tid uden de store problemer. 

 

HSI (Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger) har fortsat en central position omkring det 

idrætspolitiske arbejde i kommunen, hvorfor det hele tiden er vigtigt, at vi er med, hvor 

beslutningerne tages. Firmaidræt Hillerød har fortsat ikke nogen direkte repræsentant i 

bestyrelsen, men formand Peder Bisgaard holder stadig fanen højt qua en anden kasket i 

selvsamme bestyrelse – nemlig den kommunale.  

 
 

Dansk Firmaidrætsforbund 
 

Firmaidræt Hillerød hører naturligvis fortsat til under Dansk Firmaidrætsforbund – i daglig tale 

kaldet Firmaidrætten.  

 

Dansk Firmaidrætsforbund er med sine 370.000 medlemmer fordelt på 80 lokalforeninger, 10 

landsforeninger og 1 forbund det 3. største idrætsforbund i Danmark. 

DIF er det største med ca. 1,9 mio. aktive og DGI med ca. 1,5 mio. aktive, men taler man om 

unikke medlemmer – altså medlemmer med kun et tilhørsforhold, så er DGI og Firmaidrætten 

stort set lige store. 

 

Dansk Firmaidrætsforbunds styrke er en flad struktur og den nære kontakt, som forbundet har 

med de lokale foreninger.  

Forbundets tilskudspolitik er også unikt. Det koster ikke noget at være medlem hos forbundet 

– tværtimod kan foreninger hente store tilskud fra forbundet alt efter aktivitetsniveau, hvilket 

gør, at Firmaidræt Hillerød i 2016 brutto kunne hente over 100.000 kr. i tilskud alene fra 

Dansk Firmaidrætsforbund.   

 

Forbundets formand er identisk med Firmaidræt Hillerøds formand (Peder Bisgaard) – en post 

som Peder Bisgaard har besat siden 2001. Palle Stenhøj Jørgensen er stadig IT-Supervisor og 

Lene Brokholm Nielsen var i 2016 ressourceperson i forhold til hjemmesiden.  

 

Firmaidræt Hillerød har været repræsenteret ved både formandsmøder, landsdelsmøder og 

regionsmøder i årets løb og har således også her været med til at præge den idrætspolitiske 

dagsorden.  

 

Hillerød indgår sammen med Frederiksværk og Helsingør i Region Hovedstaden, hvor 

Firmaidræt Storkøbenhavn (FSKBH) og Københavns Firmasport (KFS) sammen med 

foreningerne i Roskilde og Køge indgår.  

Møderne bruges primært til erfaringsudveksling, forberedelse til forbundets stormøder og 

præsentation af nye tiltag. 1 - 2 gange om året samles alle firmaidrættens foreninger øst for 

Storebælt til Landsdelsmøde – normalt op til Dansk Firmaidrætsforbunds stormøder, hvor 

dagsordener hertil drøftes.   

 

Vi har i dagligdagen en tæt kontakt til forbundskonsulent Sannie Kalkerup, der altid er klar til 

at hjælpe med evt. problemstillinger – dog har der i 2016 ikke været brug for Sannies hjælp. 

 

Sportschef Kjeld Myhre er stadig 50 % tilknyttet Dansk Firmaidrætsforbund som 

idrætskonsulent med delvis base fra Firmaidrættens Hus. Kjelds arbejdsområde, når han 

arbejder for forbundet, har primært været Xtreme Mandehørm og Bike & Run, og derfor er det 

ofte svært at skelne imellem, når Kjeld arbejder for forbundet, og når han arbejder for 

Firmaidræt Hillerød. Heldigvis har der været stor gensidig forståelse for denne udfordring.  
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Vi er superglade for fortsat at kunne trække på forbundets Kreative Desktopper Michael 

Iversen, hvilket gør, at foreningens tryksager, indbydelser m.m. altid er topprofessionelt 

udformet. 

 

Firmaidræt Open har i 5 år nu fungeret som erstatning for de tidligere DM´er. Arrangementet 

trækker mellem 800 – 1200 aktivitetspersoner hvert år, men desværre uden den store 

tilslutning fra Hillerød de senere år. Faktisk er det kun petanque, der er faste deltagere fra 

Hillerød til Firmaidræt Open, medens dart og fodbold deltager ”af og til”.  

Det synes vi er ærgerligt, da mange ofte taler om ”de gode gamle dage” og ”Kan du huske 

dengang… ”. Måske er vi alle blevet for gamle til at sove i sovesale eller også er vi bare for 

dårlige til at fortælle de gode og sjove historier til de nye, der aldrig har været afsted.  

 

Vi efterlyser derfor dit bud på, hvad der skal til for at Hillerød igen kan være repræsenteret 

med mange deltagere ……. næste gang kunne være i Ringkøbing den 9.-10. juni 2017.  

 
 

Afslutning – og tak 
 

Dette var en gennemgang af, hvad bestyrelsen har valgt at berette om på det overordnede 

plan fra den forgangne sæson. Det er dog ikke ensbetydende med, at der ikke kan drøftes 

andre emner, men beretningen er således hermed lagt ud til debat blandt vore medlemmer. 

 

Til slut skal der traditionen tro lyde en stor og varm tak til Hillerød Kommune – her især 

Kultur- og Fritidsudvalget, Idræt og Folkeoplysning samt Ældre og Sundhed (forvaltningerne), 

skolernes servicemedarbejdere, Hillerød Svømmehal og FrederiksborgCentrets personale.  

 

Tak til Hillerød Posten, Frederiksborg Amts Avis samt øvrige samarbejdspartnere og sponsorer, 

herunder bl.a. Nykredit, Pauli Cykler, Toyota, Hillerøds Riddere og sidst men ikke mindst TMC-

fonden - for et godt og positivt samarbejde i årets løb.  

 

Også en tak til Dansk Firmaidrætsforbund – herunder forbundskontorets personale og 

forbundskonsulenterne for en god service. Her især en stor tak til kreativ desktopper Michael 

Iversen for et fantastisk grafisk arbejde for os og til Sannie Kalkerup for inspirerende sparring 

… og naturligvis også til idrætskonsulent Kjeld Myhre for et formidabelt arbejde omkring 

Xtreme Mandehørm. 

 

Sidst - men ikke mindst - skal der lyde en kæmpe tak til vore ansatte, de mange frivillige 

udvalgsmedlemmer, frivillige ikke-udvalgsmedlemmer der har hjulpet os i årets løb, 

instruktører, kontaktpersoner samt øvrige medlemmer og klubber for arbejdet og 

engagementet i det forløbne år. 

 

Det er således ikke mindst jeres fortjeneste, at Firmaidræt Hillerød er og fortsat vil være en 

attraktiv, spændende og utraditionel idrætsforening. 

 

 

Bestyrelsen 

Firmaidræt Hillerød                                                                                
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Fokusområder 2017 

Fokusområderne for 2017 vil bære præg af at målene for 2016 af forskellige årsager ikke blev 

nået.  

 

Følgende 4 fokusområder er derfor udvalgt af bestyrelsen for det kommende år: 

 3 nye events 

 Foreningsudvikling - Plan 2018       

 Synlighed  

 Fælles forening – fælles ansvar 

 
                                                                                                       

3 nye events  

2017 bliver kendetegnende ved, at Firmaidræt Hillerød markerer sig som byens mest event 

innovative forening, idet vi – udover det allerede etablerede Bike & Run Stafetløb – også bliver 

arrangører af hele 3 andre løbeevents: Rigtige Mænd Løbet, Xtreme Mandehørm og Ladies Mud 

Race.  

Rigtige Mænd Løbet bliver kulminationen på en TV-serie på DR1 med 5 nye ”Rigtige Mænd”, 

som vi skal følge i deres kamp om at gennemføre et Xtreme Mandehørmløb – men vi skal have 

de dovne mænd til at blive til Rigtige Mænd gennem et community træningsprogram, hvor 

man kæmper mod de nye TV-helte, og hvor det hele kulminerer onsdag den 24. maj 2017 i 

formentlig 70 kommuner – og naturligvis også i Hillerød. 

Vi er stadig i forberedelsesfasen, men både Hillerød Kommune og andre samarbejdspartnere 

har meldt positiv ind, og vi er sikre på, at vi nok skal få lavet et spændende, udfordrende og 

sjovt løb i området omkring Firmaidrættens Hus.  

Løbet bliver et 12 km. ”stjerneløb” med 6 sløjfer, hvor deltagerne i hold a´5 personer, skal 

kæmpe sig gennem de 6 sløjfer, hvor der alle 6 steder er en opgave, ligesom alle skal igennem 

en forhindringsbane i stævneområdet. Alle løb foregår på samme tid og alle hold i Danmark 

konkurrerer mod hinanden.   

Xtreme Mandehørm har de seneste år haft stor succes i 7 byer med masser af glade 

alfahanner spænende rundt i mudder, pløre og igennem ild og vand for at slutte af med en 

”oktoberfest” med mad, hygge og festlige Heidi-piger til at servere. Det største af løbene er de 

seneste 2 år foregået i Hillerød, hvor der sidste år deltog 1250 mænd, hvilket gjorde løbet til 

Danmarks største ”rene” (!) mandeløb.  

Dansk Firmaidrætsforbund har rettighederne til det helt unikke koncept Xtreme Mandehørm, 

og har indtil dato i Hillerød – modsat alle andre byer – været den egentlige arrangør af løbet 

med idrætskonsulent Kjeld Myhre som løbsleder.  

Dansk Firmaidrætsforbund har dog en politik, der siger, at forbundet kun i opstartsfasen skal 

være arrangører og at planen er, at løbet ”på sigt” skal overgives til den lokale forening – og 

her er det, at Firmaidræt Hillerød kommer ind i billedet. 

Det ligger helt fast, at vores medvirken selvfølgelig har nogle store ressourcemæssige 

omkostninger, da det kræver rigtig mange frivillige hjælpere på selve dagen, som i 2017 bliver 

lørdag den 30. september. 

Bestyrelsen er dog overbeviste om, at løbet stadig har udviklingsmuligheder og derfor et 

fortsat potentiale. Først og fremmest har vi endnu ikke formået, at gøre løbet kendt blandt 

virksomhederne i Hillerød – samtidig tror vi på en smittende effekt fra Rigtige Mænd TV-serien. 
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Bestyrelsen tror derfor på, at vi med en lokal forankring også vil kunne gøre løbet til en 

økonomisk attraktiv begivenhed for foreningen. 

Men det kræver en anden organisering med folk på vigtige nøglepositioner, der gør, at 

arbejdet fordeles på mange skuldre og ikke kun Kjeld Myhres. Heldigvis er alle de udvalgte 

ansvarspersoner positive overfor den nye organisering og klar til at smøge ærmerne op. Derfor 

er vi sikre på, at Xtreme Mandehørm i 2017 bliver et brag af et løb. 

Ladies Mud Race (navnet ikke besluttet endnu) er et eksempel på, at vi løfter i flok – 

rutefolkene har nemlig ”krævet”, at ruten bliver udnyttet bedre, så hvorfor ikke lade pigerne 

træde ruten til?  

 

Ladies Mud Race vil således være et ”mudderløb” for kvinder på den korte del af ruten, og vil 

foregå fredag aften. Dette løb vil foregå i samarbejde med en anden forening, der pt. 

overvejer, om de også vil tilbyde en fest for pigerne efter løbet. 

 

Firmaidræt Hillerøds arbejdsindsats vil således ”kun” være markedsføring og administration af 

løbet, samt etablering af ruten, som skal gøres alligevel (med et par justeringer).  

Målsætningen er, at der kommer minimum 300 kvindelige løbere, men da der ikke findes 

andre lignende kvindeløb i Nordsjælland og Hovedstadsområdet, håber vi på flere. 

            

Foreningsudvikling – Plan 2018 

For 4 år siden var foreningens mange frivillige ledere igennem et foreningsudviklingsforløb, 

men tiden står jo ikke stille, og derfor er der løbende behov for justeringer – ikke mindst når 

man er en så innovativ forening, som Firmaidræt Hillerød er. Og når foreningen også har 

lønnede medarbejdere, så sker der løbende udskiftninger på denne front, der gør, at man må 

tage strukturen op til overvejelse for at se, om der arbejdes tidssvarende, om der arbejdes 

efter vore mål, og om vi er gearet til fremtidige udfordringer. 

Beslutningen om overtagelse af Xtreme Mandehørm vil kræve ændringer en ændring af 

arbejdsopgaverne på kontoret, ligesom den kendsgerning, at Lene Brokholm Nielsen har 

ønsket at stoppe.  

Vi havde håbet på, at dette fokusområde også havde givet os mulighed for også at tale om 

den politiske struktur, men af forskellige årsager har vi endnu ikke nået dette. 

Den aktuelle situation omkring Kjeld Myhre gør, at vi pt. har sat arbejdet i stå for alene at 

koncentrere kræfterne på kontoret om dagligdagen. Indtil videre er Peder Bisgaard ”indtrådt” 

som eventansvarlig indtil Kjeld Myhre er tilbage. 

 

Synlighed  

I dagligdagen konfronteres bestyrelsen alt for ofte med, at ”ingen kender Firmaidræt Hillerød”. 

Nok en påstand med modifikationer men sandheden er, at der ikke er nok, der kender 

foreningen, foreningens mange tilbud og Firmaidrættens Hus. 

I respekt for, at vores hovedmålgruppe er virksomhedernes ansatte, skal vi i 2017 arbejde på, 

at være mere synlige over for den enkelte borger i Hillerød – for vi kommer ikke uden om, at 

vores største udfordring er, at de fleste tror, at firmaidrætten kun er for firmaer. Vi skal kort 

og godt have fortalt hele Hillerød og omegn, at foreningens mange tilbud er åben for alle. 

Hvordan vi får gjort det, er et rigtig godt spørgsmål. Vi har prøvet mange ting – både 1-siders 

annoncer, husstandsomdelte aviser, flyers omdelt i udvalget områder, messestande og de 

senere år har vi været meget markante og synlige omkring de nye medier såsom hjemmeside 
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og Facebook – alt sammen med begrænset succes. Vi kan i hvert fald konstatere, at hvis vi 

skal markedsføre os på lignende vis som visse kommercielle fitnesscentre, så har vi snart tømt 

kassen.  

Vores ”strategi” (eller måske mangel på samme) har været alt for meget skyderi med 

spredehagl – og desværre også alt for ofte med et alt for sent aftræk. Bestyrelsen har startet 

arbejdet og ingen tvivl om, at dette punkt vil være et tilbagevendende punkt på bestyrelsens 

dagsorden.  

Heldigvis er dette område også et satsningsområde hos Dansk Firmaidrætsforbund, og derfor 

er der hjælp at hente hos forbundet, hvilket vi uden tvivl vil gøre brug af. 

Indtil da håber vi på, at glade og tilfredse medlemmer skaber nye glade medlemmer, da ’mund 

til øre’ metoden nu engang er den bedste. 

 

Fælles forening – fælles ansvar  

Siden 2015 har vi haft fokus på økonomien af forskellige årsager. Resultatmålet for 

fokusområdet har bl.a. været en mere fælles udvalgsforståelse for foreningens samlede 

økonomi – et mål vi langt hen ad vejen har nået. 

Firmaidræt Hillerød er en stor forening med en bred vifte af tilbud og dermed en række 

frivillige ledere, instruktører og aktive med forskellige interesseområde – men fælles for alle 

burde fællesskabet omkring foreningen. 

Sammenhold og fællesskab har tidligere været et stærkt særkende for foreningen, men i takt 

med udviklingen og samfundsændringerne har vi ikke været gode nok til at udnytte den 

styrke, som foreningen alt andet lige stadig må besidde. Vi har de senere år set en stor vilje 

og engagement omkring vore seneste satsninger – Bike & Run samt Xtreme Mandehørm. Det 

sammenhold, som disse aktiviteter har givet, vil vi gerne bygge videre på med flere fælles 

oplevelser – både for de frivillige og instruktørerne men også fælles oplevelser for både 

petanquespilleren, stavgængeren, svømmeren og spinneren. 

Med udgangspunkt i både inspiration fra Idrætsforeningen Skjold Skævinge og temadrøftelsen 

i forbindelse med sidste års generalforsamling nedsatte vi en arbejdsgruppe, der skulle arbejde 

videre med de mange gode forslag, der kom frem. 

Arbejdsgruppens arbejde blev dog desværre sat på stand by, da John Back Hansen af 

arbejdsmæssige årsager måtte flytte til Holland. 

Arbejdsgruppen nåede dog til den konklusion, at det er vigtigt at høre udvalgene og 

medlemmerne om dels behov og dels hvilke opgaver man kunne tænke sig at arbejde med. 

Derfor skulle første opgave være en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet er næsten på 

plads og med udgangspunkt i svarene vil der i 2017 blive arbejdet videre med området. 

 

 

/Bestyrelsen 

 

 


